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ПРОЕКТ 

 

ЗАКОН  

за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските 

сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти (Обн., ДВ, бр. 46 от 2005 

г., изм., бр. 85 от 2005 г., бр. 30, 59 и 75 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 13 от 2008 г., бр. 41 

от 2009 г., бр. 98 и 101 от 2010 г.) 

 

 § 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея след думите „професиите им,“ се добавя „и 

професионалното им развитие“. 

 2. Създава се ал. 2: 

 „(2) Цел на професионалното развитие на медицинските сестри, акушерките и 

асоциираните медицински специалисти е да се поддържат, повишават и разширяват 

теоретичните знания и практическите умения, необходими за осигуряване на качествени 

здравни грижи“. 

 

§ 2. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В т. 5 думата „практика“ се заменя с „медицинска практика по здравни грижи““. 

2. Създава се т. 7а: 

„7а. приема Квалификационна рамка за професионално развитие на медицинските 

сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, състояща се от 

квалификационни нива;“. 

 

§ 3. В чл. 20, т. 3 думите „практика за“ се заменят с „медицинска практика по здравни 

грижи при“ 

 

§ 4. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В т. 2 след думата „практика“ се добавят думите „по здравни грижи“; 

2. Създава се т. 5: 

„5. повишават професионалната си квалификация чрез продължаващото медицинско 

обучение.“. 

 

§ 5. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В т. 1 след думите „предвидени в“ се добавят думите „в този закон и“. 
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2. В т. 2 след думата „практика“ се добавят думите: „по здравни грижи“. 

 

§ 6. В § 1 от Допълнителната разпоредба се създава т. 4: 

„4. „Квалификационни нива“ са нива на професионално развитие на  медицинските 

сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, които отразяват придобитите 

знания, умения и компетентности, усвоени в рамките на продължаващото медицинско 

обучение и/или специалност в системата на здравеопазването за период от пет години“. 

 

 

 

 

 

 


